
 

Ordonanță  

privind luarea unor măsuri pentru asigurarea conservării și pazei activelor 

realizate de România pentru Combinatul minier de îmbogățire a 

minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina până la 

data valorificării acestora și abrogarea Legii nr 95/1993 privind 

continuarea participării României la construirea Combinatului minier de 

îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - 

Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare    

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. ......, pct. .......... 

poziția ............. din Legea nr. ................... privind abilitarea Guvernului de a emite 

ordonanțe,  

Guvernul României emite prezenta ordonanţă 

Art. 1. (1) Prezenta ordonanță reglementează măsuri pentru valorificarea 

participației României de pe platforma Combinatului Minier de Îmbogăţire a 

Minereurilor Acide de la Krivoi Rog, precum și masuri pentru asigurarea 

conservării și pazei activelor realizate de România pentru Combinatul minier de 

îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina 

până la data înstrăinării acesteia. 

(2) În sensul prezentei ordonanțe prin participație a statului român se înțelege 

totalitatea bunurilor, ansamblurilor de bunuri și investiţii finalizate, nefinalizate 

şi sistate, aflate în proprietatea statului român, aflate pe teritoriul statului 

ucrainean și al statului român care au fost realizate în temeiul Convenţiei dintre 

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea pe teritoriul U.R.S.S. a 

Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de 

la Krivoi Rog, semnată la 29 decembrie 1986, a Convenţiei dintre Guvernul 

Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste cu privire la condiţiile de amplasare şi de activitate pe teritoriul 

U.R.S.S. a organizaţiilor de antrepriză din R.S.R. pentru construirea obiectelor 

Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de 

la Krivoi Rog, semnată la 29 decembrie 1986, al Protocolului la Convenţia dintre 

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea pe teritoriul U.R.S.S. a 



Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de 

la Krivoi Rog, semnat la 29 decembrie 1986 și al Protocolului dintre Guvernul 

României şi Guvernului Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea 

Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog, 

semnat la Kiev la 5 mai 1994, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1994, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 07 iunie 1994. 

(3) Participația statului român reprezentând drepturi patrimoniale izvorâte din 

raportul juridic obligațional născut din convențiile și protocoalele încheiate în 

scopul realizării Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide de la 

Krivoi Rog se valorifică drept creanță a statului român.   

Art. 2.  

(1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului demarează procesul 

de valorificare a participațiilor României efectuate în scopul realizării 

Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog, pe 

baza inventarelor întocmite de antreprenorii desemnați în condițiile legii și a 

cheltuielilor efectuate. 

(2) La momentul valorificării potrivit alin (1), toate drepturile în legătură cu 

participațiile prevăzute la art. 1 se transferă ca universalitate în patrimoniul 

adjudecatarului.  

Art. 3.  

(1) Valorificarea participațiilor este precedată de întocmirea unui dosar de 

prezentare. 

(2) Valorificarea participațiilor statului român se face prin licitație. 

(3) În scopul maximizării veniturilor, licitația poate fi urmată de negociere  în 

cazul în care în procedura de licitație a fost admisă o sigură ofertă.  

(3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului  și Turismului permite accesul 

potențialilor adjudecatari la participațiile statului român aflate pe platforma 

Combinatului Minier de Îmbogățire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog și în 

România, în scopul scurtării perioadei de formare a deciziei de investiție. 

 

 



Art. 4.  

(1) În vederea derulării procesului de valorificare a participației României 

efectuate în scopul realizării Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor 

Acide de la Krivoi Rog,  cu toate drepturile și obligațiile aferente, Ministerul 

Economiei Antreprenoriatului și Turismului achiziționează servicii de 

consultanță, înțelegând prin acestea orice servicii necesare în procesul de 

valorificare, inclusiv servicii de consultanță juridică, prestate de una sau mai 

multe persoane juridice române sau străine.  

(2) Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanți se suportă din 

bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.  

Art. 5.  

(1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului este autorizat să 

demareze, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, 

procedura de valorificare a participațiilor efectuate în scopul realizării 

Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog. 

(2) Sumele încasate din valorificarea participației se fac venit la bugetul de stat. 

(3) Ministerul Afacerilor Externe este autorizat să demareze, începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, proceduri pentru încetarea 

valabilității: 

a) Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în construirea pe teritoriul 

U.R.S.S. a Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide cu Conţinut 

de Fier de la Krivoi Rog, semnată la 29 decembrie 1986;   

b) Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la condiţiile de amplasare şi de 

activitate pe teritoriul U.R.S.S. a organizaţiilor de antrepriză din R.S.R. pentru 

construirea obiectelor Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide 

cu Conţinut de Fier de la Krivoi Rog, semnată la 29 decembrie 1986;   

c) Protocolului la Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi 

Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea în 

construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Îmbogăţire a 

Minereurilor Acide cu Conţinut de Fier de la Krivoi Rog, semnat la 29 decembrie 

1986, 



d) Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernului Ucrainei privind 

continuarea colaborării la construirea Combinatului Minier de Îmbogăţire a 

Minereurilor Acide de la Krivoi Rog, semnat la Kiev la 5 mai 1994, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 219/1994, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

144 din 07 iunie 1994. 

Art. 6. 

Elementele esenţiale ale mandatului acordat Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului pentru valorificarea participațiilor şi condiţiile 

principale ale contractului ce urmează a fi încheiat se aprobă de Guvern prin 

hotărâre. 

Art. 7.   

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă: 

a) Legea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea 

Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier 

de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 

februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;  

b) Hotărârea Guvernului nr. 959/1994 privind modul de decontare a lucrarilor 

de constructii-montaj catre antreprenorii romani de la Krivoi Rog – 

Ucraina, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 19 februarie 

1998; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 342/1996 pentru prelungirea aplicarii unor 

prevederi ale Hotararii Guvernului nr. 959/1994 privind modul de 

decontare a lucrarilor de constructii-montaj catre antreprenorii romani la 

Krivoi-Rog – Ucraina, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 

20 mai 1996;  

d) Hotărârea Guvernului nr. 643 din 12 august 1999 privind modul de 

decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de 

sistare a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de 

imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog – 

Ucraina, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 18 august 1999, 

cu modificările ulterioare. 
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Art.8. – Dispoziții tranzitorii 

(1) Până la finalizarea procesului de valorificare a participației României, 

antreprenorii desemnați pe perioada de sistare a lucrărilor asigură: 

a) paza şi siguranţa obiectivelor şi instalaţiilor la obiectivele de bază realizate 

de partea română; 

b) paza şi siguranţa depozitelor de materiale şi utilaje tehnologice existente în 

stoc; 

c) paza, siguranţa şi menţinerea în funcţiune a spaţiilor de cazare, cantinelor, 

centralelor termice, instalaţiilor de apa, canalizare şi de gaze, precum și a 

instalațiilor  date în exploatare și aflate în perioada de garanție;  

(2) Numărul de personal necesar realizării activităților prevăzute la alin (1) se 

aprobă de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. 

(3) Decontările se vor face trimestrial de către ordonatorii de credite din sumele 

alocate prin bugetul de stat, pe bază de state de plată, diurne, facturi, chitanţe, 

bonuri de consum, alte documente financiare româneşti şi ucrainene. 

(4) Decontarea diurnei pentru personalul român se va face în lei, la cursul 

leu/dolar din ultima zi a trimestrului pentru care se face plata. 

(5) Decontările pentru plăţile locale în grivne se vor face în lei la cursul 

grivna/dolar, comunicat oficial de banca ucraineana, şi la cursul dolar/leu din 

ultima zi a trimestrului pentru care se face plata. 
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